Marguth Zapomenutý

Melkor, tvůrce všeho zla, byl poražen Valar ve Válce hněvu a vše co vytvořil, mělo být zničeno. Pod
tíhou mrtvého těla Ancalagona, největšího ze všech létajících draků, propadl se Angband do nicoty.
Avšak nedůsledně bylo prohledáno hluboké podzemí druhé pevnosti temného pána a velcí z jeho
služebníků byli skryti u kořenů hor, kam už ani zrak Manweho orlů nedosáhl. Tak uprchli strašlivý
Balrogové a další z Melkorových stvůr pod horami daleko od zkázy. Draci, kteří dlouho dřímali
v podzemí, obsadili, po zatopení Beleriandu mořem, Severní spoušť. O mnoho let později pak zničili
trpasličí sídla v Šedých horách. Nejděsivější z nich byli Scatha a Šmak Zlatý. Jejich jména jsou i dnes,
dlouho po té co byli oba zabiti, mezi trpaslíky vyslovována s hněvem a hořkostí.
Ani trpaslíci, ani lidé, dokonce ani elfové však netušili, že Šmak Zlatý nebyl poslední z velkých draků,
potomků Glaurunga z dávných dob. Když byl v podzemí Utumna zplozen Marguth, velký z Uroloki
(ohnivých draků), poznal Melkor, že jeho síla je obrovská. Příliš mnoho chamtivosti a lsti bylo v jeho
srdci. Když dorostl do dospělosti, byl držen v podzemí Angbandu společně s ostatními, neboť Melkor
je ještě nehodlal ukázat světu. Netrpělivý Marguth toužící po pokladech světa se však vzepřel vůli
Melkora a prchl. Nebyl prvním ani posledním z draků, kdo tak učinil. Ale byl prvním, kdo uloupil
z mohutných pokladnic v Angbandu vzácné drahokamy, které se měly stát základem jeho pokladu ve
světě za branou pevnosti. Melkorův hněv bych strašlivý a trest krutý. Vyslal démony ohně a ti draka
lapili a přivedli zpět. Marguth byl vzat do řetězů a přikován v nejhlubší z jeskyní Angbandu.
Drahokamy, které uloupil, byly před něj položeny, aby na ně viděl, ale nikdy se jich již nemohl
dotknout. Ta myšlenka požírala jeho mysl.
Staletí trvalo jeho věznění a odpuštění se nedočkal. Ani do poslední bitvy nebyl povolán, snad byl
opomenut, nebo Melkor příliš věřil v neporazitelnost Ancalagona. Pád Temné moci byl rychlý a
Marguth nebyl nalezen. Byl zapomenut, ale nezemřel. O jeho osudu není víc známo.

